
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR.ª  LAURA AYRES 

O presente boletim informativo do Conselho Geral (CG) integra as atividades que este órgão 

desenvolveu no terceiro trimestre do ano letivo de 2014/2015. 

O CG continuará a publicar, trimestralmente, um boletim informativo, até ao termo do manda-

to dos seus conselheiros (ano letivo de 2015/2016). 

O boletim informativo será publicado no sítio do agrupamento. A sua divulgação  será igual-

mente efetuada através da impressão de alguns exemplares que serão distribuídos por dife-

rentes locais das escolas/estabelecimentos do agrupamento. 

No sítio do agrupamento podem ser consultados todos os documentos que dizem respeito à 

composição e ao funcionamento do CG nos 1º e 2º anos de mandato e no presente ano leti-

vo (3º mandato) sendo para o efeito necessário seguir os seguintes passos:   

“Agrupamento”              “Estruturas”             “Órgãos”             “CG”. 

No sentido de um melhor funcionamento do Agrupamento, podem ser enviadas sugestões/

críticas através do correio eletrónico: cg@esla.edu.pt. 
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Conselho geral - Reuniões realizadas 

Foram 5 as reuniões realizadas pelo CG:  

 - reunião n.º 14, no dia 28 de abril de 2015 

 - reunião n.º 15, no dia 21 de maio de 2015 

 - reunião n.º 16, no dia 17 de junho de 2015 

 - reunião n.º 17, no dia 27 de julho de 2015 

 - reunião n.º 18, no dia 27 de julho de 2015 

Correio eletrónico: cg@esla.edu.pt Nº 3  3 º  Tr imestre  2014/15  

Comissão permanente - Reuniões realizadas 

A comissão permanente realizou 2 reuniões: 
 - reunião n.º 2, no dia 21 de abril de 2015 
 - reunião n.º 3, no dia 13 de maio 

N a  p á g i n a  d o  a g r u p a m e n t o  e n c o n t r a - s e  u m a  l i s t a g e m  
c o m   t o d a s  a s  c o n v o c a t ó r i a s  d o  C G .  



- Foi apresentado, detalhadamente, pela diretora, o relatório da conta de gerência de 2014 e aprovado por unanimidade. 

- Foi analisada e posteriormente aprovada a proposta da comissão permanente de operacionalização do processo de recondu-
ção/não recondução da diretora, a saber: 

 - os aspetos mais relevantes que a a comissão permanente deve considerar para a elaboração do relatório de recondução/
não recondução da diretora devem ser os seguintes: i) Implementação e execução do Projeto de Intervenção, Programa 
TEIP 3, Projeto Educativo; Recolha de evidências nos documentos (Projeto de Intervenção, Programa TEIP 3/Relatório, 
Projeto Educativo/Relatório, Plano Anual e Plurianual de Atividades/Relatório); ii) Cumprimento das competências da direto-
ra; Recolha de evidências nos documentos (atas do Conselho Geral, Regulamento Interno); iii) Ações de melhoria; Recolha 
de evidências nos documentos (relatórios da Comissão de Autoavaliação e relatório da Avaliação Externa); o relatório deve 
ser enviado, pela presidente do conselho geral, aos conselheiros no dia 18 de maio; 

 - a diretora deve elaborar um relatório síntese, ou afim, do balanço de atividade do mandato 2011/2015 (neste deve ser 
feita referência ao projeto de intervenção com o qual se candidatou ao cargo de diretora, efetuado o balanço de atividade do 
mandato e apresentadas propostas de trabalho para 2015/2019); o relatório deve ser entregue, à presidente do conselho 
geral, no dia 13 de maio ; 

 - a diretora deve estar presente, no momento anterior à decisão pelo conselho geral, podendo deste modo serem aprecia-
das todas as questões relevantes para a sua recondução/não recondução. 

- Foi decidido realizar a reunião do conselho geral, para deliberação da recondução da diretora, no dia 21 de maio; 

- O representante da autarquia, António Martins, frisou o facto dos atrasos na transferência de verba (referente a Protocolos de 
Informática e Manutenção da EB23) estar resolvido ; 
- O representante da autarquia, António Martins, quando questionado, sobre a cessação do protocolo estabelecido com o pro-
jeto “Rede de Escolas de Excelência – ESCXEL” referiu que, tal decisão se tinha devido a razões financeiras, não tendo sido 
ouvidos, formalmente, os diretores dos agrupamentos de escolas do concelho. Acrescentou ainda que foi constituída a estrutu-
ra “Observatório da educação” que integra um grupo de trabalho que terá a função de tratar os dados relativos aos resultados 
escolares dos alunos do concelho; o CG considerou que a autarquia talvez pudesse ponderar a participação no grupo de traba-
lho de elementos que pertenceram ao projeto “Rede de Escolas de Excelência – ESCXEL” tendo em conta a experiência acu-
mulada e o espólio de informação; O representante da autarquia, António Martins, declarou que daria a conhecer esta suges-
tão junto do executivo; 

- O representante da autarquia, António Martins, prestou esclarecimentos no que concerne ao assunto da legalidade do bloco 
de apartamentos que foi construído junto à escola secundária. 
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Síntese dos assuntos tratados no 3.º Trimestre (CG - reunião do dia 28/04/2015) 
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Síntese dos assuntos tratados no 3.º Trimestre (CG - reunião do dia 21/05/2015) 

- A presidente do conselho geral apresentou o cronograma das ações desenvolvidas pela comissão permanente e pelo conse-
lho geral conducentes ao processo de deliberação da recondução da diretora do agrupamento (foram necessárias 4 reuniões, 
2 da comissão permanente e 2 do conselho geral); 

- A diretora apresentou, em traços gerais, o relatório de atividades que elaborou referente ao quadriénio 2011/2015; Não foi 
solicitado nenhum esclarecimento por parte dos conselheiros à diretora; 
- Foi solicitada a saída da diretora para se proceder à apreciação do relatório da comissão permanente. Foi considerado que o 
relatório é conciso e objetivo, tendo sido elaborado de acordo com os aspetos estipulados em sede do conselho geral; 

- Os conselheiros manifestaram a sua opinião desfavorável relativamente ao processo de eleição e de recondução do diretor 
uma vez que o mesmo não garante a transparência e a participação democrática de todos os elementos da comunidade edu-
cativa; salienta-se, no entanto, que esta discordância não tem que ver com o processo específico de recondução em causa; 
- Procedeu-se à votação secreta da proposta de recondução da diretora tendo sido utilizado para o efeito um boletim de voto; o 
conselho geral deliberou, por maioria, a recondução da diretora; 

- A presidente do conselho geral colocou à consideração dos conselheiros a pertinência de realização de cerimónia pública 
para tomada de posse da diretora, tendo sido decidido a realização da mesma; 

- Foi solicitada a presença da diretora tendo a mesma sido informada da deliberações do conselho geral; 

- A presidente do conselho geral leu o comunicado que elaborou, no sentido de informar a comunidade acerca da deliberação 
sobre a recondução da diretora. 
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- O relator da proposta de decisão sobre o recurso relativo à decisão final de aplicação de medida disciplinar sancionatória a 
uma aluna,  professor Fernando Adriano Fernandes, apresentou o relatório aos conselheiros; 

- A proposta de decisão apresentada pelo relator, isto é, o deferimento parcial ao recurso interposto, foi aprovada por unanimi-
dade; 
- A presidente do conselho geral remeterá a decisão deste órgão à diretora do agrupamento que notificará a encarregada de 
educação; 

- O conselho geral considerou pertinente apresentar as seguintes recomendações à diretora do agrupamento, no intuito de 
prevenir situações análogas à analisada na reunião: 
i) utilização de um documento para registo das entradas nas escolas do agrupamento, em suporte de papel, onde conste o 
motivo da deslocação à escola, data e rúbrica do visitante; 

ii) verificação, por parte do funcionário da portaria das escolas, do horário de atendimento do diretor de turma; 

iii) acompanhamento do visitante, sempre que possível, por parte de um funcionário. 
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Síntese dos assuntos tratados no 3.º Trimestre (CG - reunião do dia 17/06/2015) 

Síntese dos assuntos tratados no 3.º Trimestre (CG - reunião do dia 27/07/2015) 

- Foi apresentado, pela diretora, o relatório final de execução do plano anual de atividades, o qual foi analisado e discutido 
antes de ser aprovado, por unanimidade; 
- Apresentação, pela professora Ana Saavedra, representante do pessoal docente no CG e coordenadora da Comissão de 
Autoavaliação, de forma sintética, do relatório da comissão de auto-avaliação; 

- O conselho geral salienta o mérito e o empenho demonstrados pelos elementos que constituem a comissão de autoavaliação 
na realização do relatório aqui apresentado; destaca a importância da análise comparativa feita aos serviços prestados pelo 
agrupamento que permitirá uma reflexão conjunta e articulada com todos os intervenientes com o propósito de melhorar a qua-
lidade dos mesmos e de valorizar o seu contributo para o bem-estar de todos os elementos da comunidade educativa; 

- O conselho geral recomenda que, no início do ano letivo, a diretora promova reuniões para apresentação dos resultados do 
processo de autoavaliação desencadeado no presente ano letivo e simultaneamente desencadeie os mecanismos necessários 
para a superação dos pontos fracos detetados;  

- O conselho pedagógico avaliou positivamente o impacto que as atividades desenvolvidas no ano letivo 2014/2015 tiveram 
nos resultados escolares deliberando como plano estratégico o plano plurianual de melhoria TEIP, complementado com algu-
mas alterações na distribuição serviço e organização dos horários das turmas e dos professores, nos grupos /departamentos 
que contemplam aprendizagens estruturantes; o conselho geral apreciou positivamente o plano estratégico reconhecendo o 
seu impacto na melhoria das condições do trabalho pedagógico; 

- A diretora apresentou o documento sobre os critérios de organização dos horários para o ano letivo 2015/2016 e constituição 
de turmas, elaborado em sede do Conselho Pedagógico (CP); o CG emitiu um parecer favorável; 
- A diretora apresentou os critérios para a constituição e dotação das assessorias para apoio à sua atividade; o conselho geral, 
após análise da proposta apresentada, autorizou, a constituição das seguintes assessorias técnico-pedagógicas: TEIP; Área 
de Alunos – Cursos Gerais; Ensino Noturno; Cursos Profissionais; Projetos Desenvolvimento Educativo; Ação Disciplinar; 
Apoio à EB23; 

- Foi aprovado o mapa de férias da diretora (de 12 a 20 de agosto e de 2 a 17 de dezembro);  
- Foi apresentado, pela presidente do conselho geral, o relatório de atividades do órgão o qual procura espelhar o trabalho 
desenvolvido desde a tomada de posse até ao final do ano letivo de 2014/2015 e o boletim informativo n.º 3 do CG relativo ao 
3º trimestre do ano letivo de 2014/2015; 
-   A diretora referiu que em relação às questões financeiras tratadas na reunião do conselho geral que teve lugar no dia 28 de 
abril (transferência, por parte da autarquia, de verbas referentes aos Protocolos de Informática e Manutenção da EB23) não 
houve qualquer alteração, uma vez que as verbas ainda não foram transferidas.  

Síntese dos assuntos tratados no 3.º Trimestre (CG - reunião do dia 27/07/2015) 

- Foi dada posse à diretora, professora Maria da Conceição Borrega Rapoula Morgado Bernardes, reconduzida para mais um 
mandato, tendo para o efeito sido efetuado o preenchimento do termo de posse.  
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Síntese dos assuntos tratados no 3.º Trimestre  
(Comissão permanente - reunião do dia 21/04/2015) 

- A comissão permanente considerou que os aspetos mais relevantes a abordar no relatório da proposta de decisão da recon-
dução da diretora seriam os seguintes:  

- implementação e execução do Projeto de Intervenção, Programa TEIP 3, Projeto Educativo; Recolha de evidências 
nos documentos (Projeto de Intervenção, Programa TEIP 3/Relatório, Projeto Educativo/Relatório, Plano Anual e 
Plurianual de Atividades/Relatório); 

- cumprimento das competências da Diretora; Recolha de evidências nos documentos (atas do Conselho Geral, Regu-
lamento Interno); 

- ações de melhoria; Recolha de evidências nos documentos (Relatórios da Comissão de Autoavaliação e relatório da 
Avaliação Externa). 

- Considerou ainda necessário a elaboração de relatório síntese, ou afim, do balanço de atividade do mandato 2011/2015 por 
parte da diretora do agrupamento (neste deve ser feita referência ao projeto de intervenção com o qual se candidatou ao car-
go de diretora, efetuado o balanço de atividade do mandato e apresentadas propostas de trabalho para 2015/2019); 
- Por último, considerou pertinente a presença da diretora na reunião de deliberação da sua recondução; deste modo podem 
ser apreciadas todas as questões relevantes para a sua recondução/não recondução, no momento anterior à decisão pelo 
conselho geral.   

Balanço das atividades do CG 

- O conselho geral e a respetiva comissão permanente considera ter cumprido todas as tarefas que lhe competiam de acordo 
com o decreto-lei nº 75/2008, de 22 de abril alterado e republicado pelo decreto-lei nº 137/2012, de 2 de julho. 
 
- De salientar que, sem a disponibilidade, a colaboração e o empenho dos membros que integram o CG do agrupamento e o 
trabalho colaborativo da diretora e de outras estruturas do agrupamento, não teria sido possível, a este órgão, dar cumprimen-
to às suas competências. 
 
- O relatório de atividades e os boletins informativos encontram-se na página do agrupamento; os boletins informativos foram 
impressos (alguns exemplares) para divulgação nas escolas e estabelecimentos do agrupamento, bibliotecas escolares, asso-
ciação de pais e encarregados de educação e delegados de turma.  
 

Síntese dos assuntos tratados no 3.º Trimestre  
(Comissão permanente - reunião do dia 13/05/2015) 

- Foi elaborado o relatório de recondução da diretora de acordo com o decidido em sede de reunião do conselho geral do dia 
28 de abril de 2015.  


